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olvasó személy felhasználására készültek. Mindemellett a könyv megvásárolható 

oktatási és promóciós célokra egyaránt, ennek részleteiről az info@deneskert.hu 
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„Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, 

tervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem 

keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.” 

// Antoine de Saint-Exupéry
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Célom a kiadvány megírásával semmiképpen sem az volt, hogy megmondjam a tutit 

minden problémára. Támpontot szeretnék nyújtani azoknak, akik még csak most 

ismerkednek a kertészkedés rejtelmeivel, most próbálják elsajátítani a legfontosabb 

alapokat. Gyakorlottabb olvasóim számára is kifejezetten hasznos lehet, ha egy biztos 

helyen megtalálják a választ mindenre, amiben elakadtak netán, vagy megerősítést 

szeretnének.  
 

Az előszó idézete nagyban elárulja, hogy miről is lesz pontosan szó az 

elkövetkezendő néhány szakaszban. Nem szeretnék én senkire semmilyen munkát, 

vesződséget ráerőltetni azzal, hogy bizonygatom, márpedig szükség van a taglalt 

munkafolyamatokra ahhoz, hogy megcsodálhassuk a gyep szépségét. Nemes 

egyszerűséggel fel szeretném kérni olvasóimat, hogy akár egy pillanatra is, de 

képzeljék el maguk előtt a valaha látott legszebb gyep képét, és merjék elhinni, hogy 

mostantól elérhető közelségben van számukra is.  
 

Természetesen egyes fejezetek minden kertszeretőnek segítségül szolgálhatnak, pl. a 

fűnyíró választási segédlet stb. Ezen kívül azonban a nagyrészét csak az látja nagy 

hasznát, aki szép gyeppel/pázsittal rendelkezik, és szeretné fenntartani továbbra is, 

vagy a közeljövőben szeretne kialakítani ilyen területet kertjében. 

 

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy sok problémára alternatívákat javaslok, a 

kézenfekvő vegyszeres vagy környezetre káros lehetőségekkel szemben. Ahogy a 

magánéletemben, úgy a munkámban és a hobbijaim során is törekszek a környezet 

védelmére, a természetkárosító hatások mellőzésére. Tisztában vagyok vele, hogy 

néha nehéz emberi ésszel felfogni, hogy milyen következményei is vannak 

tetteinknek, de megkérem olvasóimat is, hogy mindig törekedjenek az alternatív nem 

káros lehetőségek használatára. Én is így teszek, ha lehet.  
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Az e-Book előnyei 

Jelenleg is egy elektronikus könyvet olvas, azaz e-Bookot. Számos előnye van az 

elektronikus formátumnak.  

✓ Könnyedén olvashatja telefonról, tabletről, számítógépről, laptopról, vagyis 

bármilyen eszközről.  

✓ Ha csak egy bizonyos információra van szüksége, könnyedén tud rákeresni 

kulcsszavak segítségével, vagy a tartalomjegyzék segítségével akár egy 

gombnyomásra az adott témához tud navigálni.  

 

Fontosabb funkciók 

✓ A tartalomjegyzékben lehetősége van a fejezetcímre kattintva egyből az adott 

fejezethez vagy alfejezethez ugrani. Csak kattintson a fejezet címére! 

 

 

 

✓ Ha szeretne egy kattintással a tartalomjegyzékre ugrani, kattintson bármelyik 

oldal alján lévő TARTALOMJEGYZÉK feliratra. 

 

✓ Ha nem egy fejezetet, hanem egy kulcsszót szeretne keresni, nyomja meg a 

Ctrl + F billentyűkombinációt, majd gépelje be a keresett kifejezést. Ezután 

már csak a megfelelő részhez kell lapoznia.  
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Gyors információ szerzés a könyvben 

✓ A fontosabb információk, tanácsok külön bekeretezve 

 

TIPP: E zöld téglalapokban találhatóak meg a fejezetek egyes fontos információi. 

Nem mindig a legfontosabb információkat tartalmazzák, éppen ezért az egész 

fejezetet el kell olvasni az elégséges információszerzéshez.  

 

✓ A fontosabb információk táblázatba szedve 

 

A zöld téglalapokhoz hasonlóan ilyen szürke színnel vannak kiemelve az egyes 

táblázatok. Nem mindig a legfontosabb információkat tartalmazzák, éppen ezért 

az egész fejezetet el kell olvasni az elégséges információszerzéshez.  

 

Gyors navigálás a könyvben 

 

Egyes fejezetekben találhatóak olyan szövegek vagy utalások, melyek eltérő színnel, 

jellemzően kékkel és aláhúzással íródtak. Ezek úgy nevezett hivatkozások, ezekre 

kattintva a szöveg vagy fejezet egyes kiegészítéséhez lehet egyből lapozni. Csak 

kattintson a színessel szedett szövegre! 
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A fűnyírás megkezdése előtt - karbantartási munkák 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sokkal egyszerűbb megelőzni a gondokat, mint utólag feltakarítani.” 

//Mary E. Pearson 
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Aki valamelyes komolyabban foglalkozik a gyepápolás témakörével, tisztában van 

vele, hogy a szép gyep kialakításánál a legfontosabb a megfelelő gondoskodás. 

Mintha csak a saját gyermekét nevelgetné, úgy kell gondoskodni a megfelelő 

tápanyag utánpótlásról, az éltető víz kijuttatásáról, a rendszeres fűnyírásról stb., 

melyekre a későbbiekben bővebben is kitérek.  

 

Holott borzasztóan fontosak az előbb említett munkafolyamatok, de véleményem 

szerint minden a gépek karbantartásánál kezdődik.  

 

Ön tisztában van vele, hogy milyen karbantartási munkákat  

kell elvégeznie fűnyíróján heti, havi vagy éves rendszerességgel? 

 

 Minden fűnyírást követően ajánlatos a gépet teljes egészében letakarítani, 

legfőképpen a kések környezetében. Az aljára ragadt fűnyesedék miatt a 

későbbiekben az alábbi problémákkal kell szembenéznünk: 

✓ Nehezebbé válik a fűnyíró, ezáltal a keletkezett nyomvonalak sokkal 

látványosabbak lesznek, rontják a végeredmény összképét  

 

 

 Könnyű fűnyíró esetén is van látható nyomvonal 
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✓ Egy kifinomultan megtervezett fűnyíró esetén a burkolat nem csak hasraütés-

szerűen van kitalálva. A formája a légáramlatok és a szívóerő maximalizálása 

miatt olyan amilyen. A ráragadt nyesedék azonban ezt nagyban befolyásolja, 

mégpedig rossz irányba. Ha a levegő nem tud megfelelően áramlani, nem 

tudja a levágott nyesedéket a fűgyűjtőbe továbbítani, így elképesztően sok 

hullik vissza a gyepre. Ráadásul akár a hetekkel ezelőtt levágott, 

bepenészedett darabka is leválhat a burkolat aljáról, amivel betegségek 

kerülhetnek a féltett gyepre 

 

 

 Szükségtelen szennyeződések a burkolat alján 

 

TIPP: A burkolat aljának takarításánál ügyelni kell arra, hogy melyik irányba 

döntjük meg a gépet (benzinmotoros gépek esetén), hiszen, ha az olaj rossz 

irányba folyik, akár kárt is tehet a motorban a következő indítás során. Általában a 

fűnyíró orrát kell megemelni, de ez nem minden gép esetében van így. Ha nem 

vagyunk magunkban elég biztosak, inkább kérdezzünk meg szakembert. 
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 Legalább havi rendszerességgel szükséges a fűnyíró késeinek ellenőrzése. Mivel 

az érdemi munkát a kések végzik, feltétlenül szükséges, hogy borotvaélesek 

legyenek minden munka alkalmával.  

 

 

Megfelelően élezett kések 

 

TIPP: Ha munka közben halljuk, hogy egy kőbe futottunk, vagy az útpadka, 

szegély vagy bármilyen fűnél keményebb tárgy elérte a fűnyíró kését, 

mindenképpen álljunk meg, és ellenőrizzük a kés állapotát. Szükség esetén 

élezzük is meg. 
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 Legalább évente egyszer cseréljük/cseréltessük le az olajat a benzines 

fűnyírónkban. Hosszú távon mindenképpen meghálálja majd. Továbbá 

ellenőrizzük le a kerekeket, hogy nem lazultak-e ki, nem lötyögnek, fűnyírás 

közben nem kóvályognak, imbolyognak-e. 

 

 

 Évente ajánlott az olajcsere 

 

TIPP: Télre érdemes a fűnyíróban olajat cserélni/cseréltetni,  

valamint az üzemanyagot is leengedni/kijáratni belőle. 

 

TIPP: Ha nem vagyunk biztosak magunkban, és nem akarunk kárt tenni 

 a fűnyíróban, minden munkát bízzunk inkább szakszervízre, ideértve a  

kések élezését, olajcserét, üzemanyag leengedést, szűrőcserét stb. 
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Karbantartási munkák hiánya 

 

Sajnos, ha mellőzzük az előbb említett tennivalókat, komoly károkat tudunk okozni a 

gép működésében.  

A fűnyíró aljára ragadt nyesedék miatt a fűnyíró élettartama is csökkenhet. Minél 

nehezebben jut el a levágott fű a gyűjtőbe, annál nagyobb erőkifejtés szükséges a 

fűnyíró részéről. Ilyenkor szokott az a jelenség előfordulni, hogy egy-egy kisebb folt 

levágatlanul marad, vagy halljuk a gép hangján, hogy lassabban forog, erőteljesebb a 

hangja, vagy dörzsölő, csiszoló hangot hallat a burkolat felől. Ilyenkor azonnal 

álljunk meg, tisztítsuk meg az alját, és ellenőrizzük a kések állapotát is!  

Ha nem ellenőrizzük megfelelő gyakorisággal a kések állapotát, a vágáskép 

mindenképpen romlani fog. Az éles kések könnyedén szelik ketté, az életlen kések 

tépik, szakítják a fűszálakat. Ebben az esetben teljesen gyakori, hogy a fűszálak teteje 

besárgul. Ha ezt tapasztaljuk, nagy valószínűséggel élezésre szorul a kés.  

 

TIPP: Frissen vetett fű esetén különös elővigyázatossággal járjunk el a kések 

élezését illetően, hiszen, ha a kés életlen, tépi nem pedig vágja a füvet, így akár 

tövestől kitépheti a zsenge fűszálakat. Mindig borotva éles késsel dolgozzunk a 

vetés évében és a későbbiekben is! 

 

A kések élezésénél rendkívül szakszerűen kell eljárnunk. Fontos, hogy mindig 

kiegyensúlyozott maradjon, mert a nem megfelelően élezett kések szétrázhatják a 

gépet, tönkreteszik a motort és a hajtásrendszert is.  

 

TIPP: Ha nem vagyunk elég magabiztosak és nem merjük megélezni a késeket,  

inkább bízzuk szakemberre! Bármelyik szakszervízben rendelkezésünkre állnak,  

akár tanácsot is kérhetünk, vagy tartalék kést is rendelhetünk, így elég csak a  

tartalék kést éleztetni, miközben a másikkal még dolgozunk.  
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A fűnyírás alapszabályai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az ember rengeteg pénzt és időt pazarol, hogy kinőjön a fű, csak azért, 

hogy aztán ugyanannyi időt és pénzt pazaroljon arra, hogy lenyírja.” 

//Lee Child 
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A legfontosabb, még mielőtt nekikezdünk a fűnyírásnak, hogy minden nem 

odaillő tárgyat (faágak, lehullott gyümölcsök, gyerekjátékok, kövek stb.) szedjünk 

össze, a vakondtúrásokat pedig egyengessük el.  

Ezzel máris egy lépést tettünk a ritkább karbantartás felé. Kevesebb vesződség, 

kevesebb idegeskedés, úgy gondolom mindenkinek megéri az előkészület ennek 

fényében. 

Hogyan válasszunk megfelelő fűnyírót? 

 
A megfelelő fűnyíró kiválasztásánál jó néhány szempontot kell figyelembe venni: 

✓ Mekkora területen szeretnénk vele füvet nyírni? 

✓ Milyenek a terepviszonyok? (dombos/lejtős vagy sík terep) 

✓ Mennyire zegzugos, tagolt a kert? 

✓ Zömében ki fogja használni? 

Ha ezeket pontosan meghatároztuk, neki is láthatunk a pontos gép kiválasztásának. 

Néhány tanácsot felsorolok, hogy mely tulajdonság miért fontos, és mikor van 

szükségünk arra a tulajdonságára, és mikor nincs. 

 

✓ Természetesen a legfontosabb a terület nagysága. Ez nagyban befolyásolja, 

hogy elektromos, akkumulátoros vagy benzines fűnyírót érdemes 

választanunk.  

Minél nagyobb területről van szó, annál inkább érdemes a kábel nélküli 

verziókat választani. Természetesen elektromos fűnyíróval is lehet hektárokat 

nyírni, de nem célszerű, mert elég hosszú kábel szükséges, macerás állandóan 

kerülgetni, nehogy belevágjunk, és általában az ilyen gépek kis 

vágásszélességgel rendelkeznek, ami miatt a munka borzasztóan hosszadalmas 

lehet. 

 Kis terület esetén elektromos, akkumulátoros és benzines fűnyíró ajánlott. 

 Nagy terület esetén mindenképpen benzines gép ajánlott, vagy robotfűnyíró. 
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✓ A terepviszonyok nagyban meghatározzák, hogy milyen az ideális gép 

felszereltsége. Ha csak sík terep található a vágandó területen, nagy 

valószínűséggel elegendő egy egyszerű bármilyen előbb említett fűnyíró, 

mindenféle meghajtási rendszer nélkül. Azonban, ha a terület tele van dombos 

részekkel, ahol kézi erővel már nehézkes lenne állandóan feltolni a fűnyírót, 

érdemes elgondolkodni egy önjáró funkcióval ellátott gépen.  

 Sík terep esetén önjáró funkció nélküli gép is könnyedén ellátja feladatát. 

 Dombos terület esetén erősen ajánlott önjáró funkcióval rendelkező gép 

használata. 

 

✓ A kert tagoltsága, kisebb beugrások, zegzugok esetén fontos figyelembe 

venni, hogy minél felszereltebb, erősebb, szélesebb a gép, annál nehezebben 

lehet vele a kisebb területeken mozogni.  

Ha a füves terület ugyan több, de nagy egybefüggő részekből áll, nyugodtan 

választhatunk robusztusabb fűnyírót is, akár önjáró funkcióval, benzines 

kivitelben is.  

Ha azonban van is kertünkben egybefüggő nagy rész, de zömében tagolt, 

kisebb kertrészek uralkodnak, érdemesebb inkább egy kisebb fűnyírót 

választanunk, mint méretileg, mint pedig súlyra.  

 Nagy, egybefüggő terület esetén széles, önjáró funkcióval ellátott gép a 

legideálisabb. 

 Kicsi, tagolt kertrészekből álló terület esetén keskeny, alacsony súlyú 

fűnyíró használata javasolt. 

 

✓ Idáig minden rendben. De ki fog füvet nyírni? Ez talán a legérdekesebb 

kérdés mind közül, ugyanis, ha nem az választ fűnyírót, aki azt érdemben 

használni is fogja, sokszor megfeledkezik róla, hogy valakinek nehézséget 

okoz a hosszabbítóval bajlódni, vagy berántani a benzines fűnyírót.  

Ha gyermeke élvezi a fűnyírást, és nagyrészt ő fogja csinálni, érdemesebb 

inkább egy akkumulátoros változatot választani, feltéve, ha a többi 

adottságnak is teljesen megfelel. 
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Egy felnőtt nő esetén az akkumulátoros változaton felül szóba jöhet a 

vezetékes is, hiszen felnőttként tisztában van az elektromosság veszélyeivel, 

bizonyára jobban vigyáz a zsinórra, nehogy elvágja. Azonban egy benzines 

változat beindítása már nagy nehézséget okozna néhány alkalom után, a gép 

súlyáról nem is beszélve. Itt fontos megjegyezni, hogy léteznek már önindítós 

változatok is a benzines fűnyírók esetében, melyek indítása bárki számára 

pofonegyszerű. Ettől függetlenül a gép súlya még mindig nagy. 

Egy életerős felnőtt férfi esetében úgy gondolom, még a benzines változat 

használata sem okozna gondot.  

 Ha gyermek vágja a füvet, javasolt inkább egy akkumulátoros gép 

használata. 

 Felnőtt nő esetében elektromos és akkumulátoros fűnyíró lehet az ideális 

választás. 

 Felnőtt férfi esetében szinte bármilyen kivitelű gép alkalmas lehet a feladat 

elvégzésére. 

 

TIPP: Mindig figyelmesen olvassuk el a gyártó által megadott ajánlásokat, 

például a terület nagyságára vonatkozóan. Ez a szám általában elég jól közelíti 

azt,  

amekkora területnél a leghatékonyabban tudjuk kihasználni. 

 

Ez a 4 fő szempont volt az, ami leginkább meghatározza a véglegesen kiválasztott 

fűnyíró típusát. Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy ezek csak a mi 

kényelmünket szolgálják. De a gyepnek is szüksége van megfelelő bánásmódra.  

 

TIPP: Mindenképpen olyan fűnyírót válasszunk, amelyiken könnyedén, akár 

fűnyírás közben is tudunk vágási magasságot állítani. Minél szélesebb a 

magasságállítási lehetőség,  

és minél egyszerűbben elvégezhető, annál jobb. Létezik olyan kivitel, amelyiken  

külön-külön lehet kerekenként állítani a magasságot, és van olyan is, amelyiken 

egy központi magasságállító található. 
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Mikor érdemes füvet nyírni? 

 

Különösen fontos megjegyezni, hogy ez nem egy időpont. Nincs meghatározva, hogy 

pontosan 3 vagy 5 naponta javasolt füvet nyírni. Ahhoz, hogy pontosan 

meghatározzuk, mikor érdemes, tudnunk kell, hogy milyen magasság az ideális a fű 

számára. Ez számos tényezőtől függ, de általánosságban elmondható, hogy: 

✓ Tavasszal és ősszel 4-5 cm  

✓ Nyáron 5-6 cm 

✓ Télen pedig 4 cm az ideális teleltetési magasság 

 

Emellett fontos betartani azt a szabályt is, hogy a teljes fűszál hosszának legfeljebb 

a legfelső 1/3 részét vágjuk csak le egyszerre.  

Ennek a 2 szabálynak a betartása mellett az alábbi táblázatban látható vágási 

magasságok a mérvadók:  

Évszak 
Fűmagasság, amikor 

érdemes füvet nyírni 

Egyszerre levágott 

fű mennyisége 

Ideális 

fűmagasság 

fűnyírást követően 

Tavasz 6 cm 2 cm 4 cm 

Nyár 7,5 cm 2,5 cm 5 cm 

Ősz 6 cm 2 cm 4 cm 

Tél 6 cm 2 cm 4 cm 

 

Sajnos gyakran előfordul, hogy az ideális fűmagasság eléréséhez jóval többet kellene 

levágnunk, mint amennyit az 1/3-os szabály szerint maximálisan lehetne. Ebben az 

esetben mindenképpen érdemes több lépcsőben elvégezni a fűnyírást, néhány nap 

eltéréssel. Lássunk is egy példát: 
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Jelenlegi 

fűmagasság 

1. fűnyírást követő 

fűmagasság 

2. fűnyírás előtti 

fűmagasság 

2. fűnyírást követő 

fűmagasság 

10 cm 6,5 cm 7,5 cm 5 cm 

 

Ilyenkor szintén minden egyes fűnyírás alkalmával az adott magasság legfeljebb 

1/3 részét szabad csak egyszerre levágni! 

 

TIPP: Nem attól lesz igazán sűrű pázsitunk, hogy rendszeresen jó alacsonyra 

vágjuk a fűszálakat. Ettől csak elgyengülnek, fogékonyabbak lesznek a 

betegségekre, erőtlenek lesznek a gyomokkal szembeni harcban. A gyönyörű 

szép sűrű gyep titka a rendszeres nyírás! Ez megfelelő körülmények között azt 

jelenti, hogy akár 2-3 naponta! 

 

Friss vetésnél nagy jelentőséggel bír az első fűnyírás. Elengedhetetlen, hogy 

valamilyen szinten hagyjuk a friss fűszálakat megerősödni, de ne legyen túl magas 

se, mert egy elkésett fűnyírás jelentősen visszavetheti a megerősödésben. El kell 

találni egy megfelelő egyensúlyt.  

 

Friss vetésnél javasolt az első fűnyírást 9-10 cm-es fűmagasságnál elvégezni, 6-7 

cm-es magasságra, itt is szintén betartva az 1/3-os szabályt! 

 

Friss tavaszi vetés alkalmával még nagyobb odafigyeléssel és gondoskodással kell 

eljárnunk a fűnyírás területén. Feltétlenül el kell érnünk még a nyári nagy melegek 

beköszönte előtt, hogy a gyepállományunk kellően bebokrosodjon. Ezt úgy tudjuk a 

leghatékonyabban elérni, ha az előbbiekben bemutatott vágási magasságokat és 1/3-

os szabályt félre tesszük egy kicsit.  

Az új füves terület esetében 3-4 naponta szükség van fűnyírásra, még akkor is, ha 

csak 1 cm-t vágunk le belőle. Ezzel a bokrosodás folyamatát segítjük elő, így a nyári 

melegben a függőleges napsugarak nem lesznek képesek behatolni a fűszálak közé, 

ezzel elérve a gyökereket. Így védve gyepállományunkat a nyári kiégéstől, a 

bokrosodási folyamat megakadásától, valamint a felgazosodástól.  
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TIPP: Szinte mindenhol azt olvashatjuk, hogy vizes füvet tilos nyírni. Én inkább 

úgy fogalmaznék, hogy nem javasolt. Hazánk klímája és adottságai révén, 

valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy mindig lesz 

hosszabb rövidebb ideig olyan időjárás, mikor javarészt száraz talajon, száraz 

füvet tudunk nyírni. Éppen ezért mindenképpen azt javaslom, hogy ne 

próbálkozzunk a vizes fű nyírásával, inkább várjuk ki az ideális állapotokat, és 

akár a többlépcsős technikával dolgozzunk. 

 

TIPP: Nyáron a kánikulában, illetve a déli órákban a tűző napon szintén nem 

javasolt a fűnyírás. Egyrészről nekünk sem tesz jót a legnagyobb forróságban a 

kerti munka, másrészt a fű sem fogja meghálálni. A frissen vágott fűszálak végét 

megkapja,  

megégeti a napsütés, ezzel pedig a látványt és az összképet is nagyban rontja.  

Válasszunk inkább hűvösebb, kevésbé napos időpontot. 

 

A megfelelő vágásmagasság beállítása 

 

A szövegre kattintva elolvashatja, hogy a különböző évszakokban  

mekkora az ideális vágási magasság a szép gyep elérése érdekében. 

 

TIPP: Minden tavasszal, az első fűnyírás alkalmával ellenőrizzük le a gép 

vágásmagasságát. Ezt egyrészt tehetjük úgy, hogy egy stabil talajra helyezzük a 

fűnyírót, és a földtől a kés éléig mérjük a távolságot. (ez a módszer csak egy jó 

közelítés, nem minden esetben mutatja a tényleges vágást követő magasságot!)  

Másrészt fűnyírást követően megmérhetjük a fűszálak magasságát, akár egy 

egyszerű vonalzó segítségével. Rendkívül fontos, hogy mindig tisztában  

legyünk vele, mekkorára kell, és mekkorára vágtuk ténylegesen a füvet. 
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A megfelelően karbantartott eszköz használata 

 
A szövegre kattintva elolvashatja, hogyan is érdemes karbantartani az  

eszközöket, és milyen problémákat tud okozni azok elmulasztása. 

 

A fűnyíró megfelelő karbantartása esetén is előfordulhatnak, fűnyírás közben 

jelentkező problémák. Egyes gépek esetében a fűgyűjtő tartályon nem található olyan 

kis eszköz, amely jelezné nekünk, ha megtelt fűnyesedékkel. Ebben az esetben vagy 

folyamatosan ellenőrizzük a tartály telítettségét pl. minden sor végén, vagy biztosak 

lehetünk benne, hogy amikor már észrevesszük, kicsit elkéstünk vele.  

 

Sajnos ez másként nem vehető észre, csak akkor, ha a fűnyíró hangja megváltozik, 

egy-egy kisebb folt levágatlanul marad, vagy halljuk a gép hangján, hogy lassabban 

forog, erőteljesebb a hangja, vagy dörzsölő, csiszoló hangot hallat a burkolat felől. 

Ilyenkor azonnal álljunk meg, tisztítsuk meg az alját, ürítsük ki a fűgyűjtőt, mert 

nagy valószínűséggel megtelt.  

 

Nincs ok az aggodalomra, egy-egy alkalommal még nagy galibát nem tudunk okozni 

ezzel. Azonban roppant fontos, hogy ilyen esetben legalább az utolsó néhány 

méteren vagy az egész soron menjünk végig újra, ezzel biztosan levágva minden 

fűszálat, és összeszedve minden ottmaradt nyesedéket. 

A fűnyírás technikája 

 
A fűnyírás tulajdonképpen nem áll másból, mint a fűnyíró ide-oda tologatásából, 

gondolhatnánk, azonban, ha szép egyenletes vágásképet szeretnénk elérni, 

elengedhetetlen, hogy megfelelő átfedéssel dolgozzunk.  

Ez csupán csak annyit jelent, hogy minden egyes levágott sor után, a következő 

soron úgy kell végigmenni, hogy a már levágott részből is újból „vágunk” egy kicsit. 

Erre azért van szükség, mert a fűnyírónk bármilyen széles is, biztosan nem a teljes 

szélességében nyírja a füvet. Így, ha minden következő sorban úgy haladnánk végig, 
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hogy a kerék által lelapított részen menne ismét végig a másik kerék is, biztosan 

maradna egy-egy kisebb sáv, ahol levágatlanul maradt a fű. Lehet, hogy elsőre észre 

sem vesszük, csak, amikor a lelapított fűszálak felegyenesednek, és látványosan 

megmutatkozik a magasságkülönbség.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. kép: Nagy átfedés 2. kép: Túl kicsi átfedés 3. kép: Megfelelő átfedés 

Általában 8-10 cm átfedést szoktam javasolni, ez nagy valószínűséggel minden gép 

esetében elégséges (3. kép). 

 

Előfordulhat azonban olyan eset is, hogy ez a 8-10 cm átfedés kevésnek bizonyul, 

mert a fűnyíró motorja erőlködik, a kések forgása lelassul. Ez a sűrű gyepnél, vagy a 

túl nagyra hagyott fűnél szokott igen gyakran jelentkezni. Ebben az esetben 

alkalmazzunk jóval nagyobb átfedést a szokásosnál, akár szükséges lehet, hogy az 

előző lenyírt sor közepén vagy azon túl haladjunk el a fűnyíró kerekével (1. kép). 
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Biztos mindenki tapasztalta már, hogy fűnyírás után „csíkos” lesz a gyep, amely akár 

néhány napon belül megszűnik. Ez nem jelent semmilyen problémát, egyszerűen 

csak arról van szó, hogy a fűnyíró kerekei hangyányit lelapítják a fűszálakat, 

amelyek később felegyenesednek.  

Ez a jelenség még egy-két alkalommal nem jelent semmi gondot, de ha rendszeresen 

ugyanazok a fűszálak lapulnak le, gyepünk látványa jelentősen romlik. Ennek 

elkerülése érdekében mindig javasolt a vágásirány változtatása, akár minden 

fűnyírás alkalmával. Az alábbi képen látható módszerek használata erősen ajánlott, 

hiszen így mindig szép látványt nyújthat gyepünk. 

 

 

Szükséges-e mulcsozni vagy sem? 

 

Mit is jelent a mulcsozás? Tulajdonképpen a levágott fű visszajuttatását a gyepre, 

amely elsősorban tápanyagként szolgálhat a későbbiekben. Másrészt védelmet is 

nyújthat a talajnak a kiszáradással szemben, valamint a gyomnövények 

megjelenését is hátráltathatja.  
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Egy kiváló opció lehet, ha a nyári hőség közeledtével néhányszor mulcsozva nyírjuk 

a gyepet, ezzel védőréteget kialakítva a talaj felszínén, mely az előbb említett 

előnyökkel jár.  

 

Láthatjuk tehát, bőven van jótékony hatása a mulcsozásnak, de ne feledjük, csak 

akkor lesz eredménye, ha bizonyos szabályokat betartunk, munkafolyamatokat 

pedig elvégzünk. 

✓ Csak abban az esetben érdemes mulcsozni, ha a levágott fű hossza ~1 cm. 

Ebben az esetben a nyesedék „eltűnik” a fűszálak között, vagyis a talajra 

hullik, ami jó, Ha ennél nagyobb a levágott fű hossza, sajnos előfordulhat, 

hogy nem a talajra hullik, hanem a fűszálak tetején marad, itt kezd bomlásnak 

indulni, ez pedig egyáltalán nem jó, hiszen akár gombásodást is okozhat, 

melyről bővebben itt olvashatsz! 

✓ Csak akkor szabad a mulcsozást választanunk, ha a talajon kialakított 

védőréteget az év végén feltétlenül eltávolítjuk, mégpedig ősszel, a 

gyepszellőztetés alkalmával.  

 

Abban az esetben, ha nem tudjuk biztosítani a fent említett feltételeket, nem érdemes 

mulcsozni. Annyit semmiképpen sem ér az egész, hogy utána csak küszködjünk a 

gyep helyrehozásán.  

Érdekességek 

 

Bizonyára mindenki találkozott már a robotfűnyírókkal, vagy a TV-ben, vagy az 

interneten böngészve, vagy az egyik ismerősénél látta élesben is a működését.  

Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő években forradalmasítani fogja az otthoni 

gyepgondozást. Vagy már meg is tette?  
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Egy „egyszerű” akkumulátoros fűnyíróról beszélünk, melyet intelligenciával 

ruháztak fel. Ezáltal pedig minden előbb említett kérdéskörre, problémára 

alternatívát jelenthet a használatuk. Az agya révén csak egyszer kell neki 

megmutatni mindent, csak egyszer kell beprogramozni és máris teszi a dolgát, akár 

éjjel nappal, egész évben.  

 

 

Előnyei: 

✓ A terület nagysága és a terepviszonyok határozzák csak meg, hogy milyen 

robotfűnyírót válasszunk. Szinte bármilyen területen, legyen az egybefüggő 

vagy tagolt, elboldogul, csak a megfelelő telepítésen múlik minden. A ki fogja 

használni kérdés pedig eleve feleslegessé válik. 

✓ Egyáltalán nincs szükség folyamatosan figyelemmel kísérni a fűmagasságot, 

nem kell számolgatni, hogy mikor is érdemes füvet nyírni. Ha kell, minden 

nap, napi 24 órában dolgozik a robot, így mindig tökéletes magasságon vág.  

✓ Túlságosan megszaladt a fű magassága? Végleg el is felejthetjük, 

szabadságunk, nyaralásunk ideje alatt is folyamatosan dolgozik. 

✓ Karbantartani sem szükséges olyan gyakran, ha pedig mégis kell, sokkal 

könnyebb, mint bármilyen másik fűnyíró karbantartása.  

✓ Kések élezése szakszerűen? Nincs rá szükség, általában percek alatt 

cserélhetőek a kis pengék, így mindig borotvaéles késsel dolgozik a kis robot. 
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✓ Átfedések? Vágásirány? Felesleges ezekről beszélni. Annyira könnyűek, hogy 

meg se látszik a gyepen, ha rajta gurulnak, és olyan össze-vissza dolgoznak 

(látszólag persze), hogy szinte soha nem mennek kétszer ugyanúgy a gyepen 

végig.  

✓ Mulcsozás? Egész évben mulcsoznak, így nem kérdés, hogy kell-e vagy sem. 

De ők sokkal jobb hatásfokkal teszik, hiszen nem 1 cm-ről beszélünk, hanem 

mm-ekről, így a fűszálak lebomlása extra gyors és biztosan a talajra kerülnek.  

✓ Akár okostelefonról is vezérelhetjük, így bármikor át lehet állítani, akár 

bekapcsolni, akár kikapcsolni például egy kerti parti előtt.  

 

Hátrányai: 

× Sajnos nem teljes egészében tudják a pázsitot lenyírni, ugyanis a szegélyek, 

falak, tereptárgyak környezetében néha szükséges utólagos igazítás.  

× Használatuk esetén feltétlenül szükséges évente 2 alkalommal a 

gyepszellőztetés, mert nem kerül összegyűjtésre a fűnyesedék, minden 

alkalommal mulcsozva nyírnak. 

 

A rengeteg előnye mellett sajnos néhány hátránya is van a kis masináknak, de úgy 

gondolom, a végeredmény a fontos. Kifejezetten sok fáradtságtól, vesződségtől 

kímélhet meg bennünket, és jobb eredményt érhetünk el a segítségükkel.  
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Gyepszellőztetés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ha kételkednél az élet erejében és a megújulás hatalmában, csupán 

figyelj az óriási kőtömb észrevehetetlenül piciny résén áttörő fűszál 

csodájára.” 

//Stephanie Dowrick 
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A gyepszellőztetés az gyepápolási munkákat tekintve elég előkelő helyen foglal 

helyet. Ha kihagyjuk, nem gyönyörködhetünk smaragdzöld fűfelületben, nem 

lehetünk büszke tulajdonosai egy igazán egészséges és látványos pázsitnak.  

 

A gyepszellőztetés elsődleges célja, hogy a folyamatosan gyarapodó filcréteget, 

elhalt fűszálakat, valamint a mohát eltávolítsuk, ezzel pedig az éltető víz, 

tápanyagok és a napfény bejutását, beszivárgását könnyítjük meg a talajba.  

 

Számos videó és kép található az internet világában arról, hogyan is néz ki egy 

gyepszellőztető gép, miként kell használni és mikor hogyan érdemes nekilátni a 

munkának.  

Nem szabad azonban beleesni abba a hibába, hogy néhány kép és mondat után 

profinak érezzük magunkat a témában, és azonnal tökéletes eredményt szeretnénk 

elérni. Gyakorlat nélkül kizárólag számos próbálkozást és sok-sok hibát követően 

fogunk csak eljutni arra a szintre, hogy maradéktalanul elégedettek leszünk a 

végeredménnyel.  

 

TIPP: Gyepszellőztetés előtt minden gyepen lévő tárgyat távolítsunk el, az 

öntözőrendszer fontos elemeit például a szórófejeket pedig jelöljük meg jól 

látható módon, hiszen a gép nem válogat, így pedig nagy károkat tudunk okozni. 
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Gyepszellőztetők típusai 

 

Az első lépés, ha magunk szeretnénk elvégezni a gyepszellőztetést, hogy kiválasszuk 

a megfelelő eszközt. Létezik  

✓ kézi gyepszellőztető gereblye  

✓ elektromos 

✓ akkumulátoros és  

✓ benzinmotoros gyepszellőztető gép is.  

 

Ha csak most ismerkedik a gyepszellőztetés rejtelmeivel, fontosságával, javaslom, 

hogy egy egyszerűbb kézi gyepszellőztető gereblyével tegye meg az első lépéseket. 

 

A gépek használatához természetesen nem árt egy kis gyakorlat és érzék sem, ezért 

kevésbé javasolnám rutintalanabbak számára, hogy legelőször gépi gyepszellőztetőt 

vásároljanak. Emellett jóval alacsonyabb áron vásárolható meg a gereblye.  

 

 

 Kézi gyepszellőztető gereblye 
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TIPP:  Gyepszellőztetést tavasszal általában az első fűnyírást követően ajánlott 

elvégezni. Ezután a megfelelő gyeptrágya kijuttatása, majd pedig bőséges locsolás 

szükséges. Nélkülük ne is reménykedjünk látványos végeredményben. 

 Ősszel a nagy kánikulák után, a hűvösebb és csapadékosabb idők megérkezését 

követően, általában szeptemberben érdemes elvégezni a gyepszellőztetést. 

Megfelelő gyeptrágya kijuttatása és bőséges locsolás szükséges a munka után. 

 

TIPP: Nyáron ajánlatos elkerülni a gyepszellőztetést, hiszen a nyárra jellemző 

időjárási adottságok miatt jelentősen megsínyli a gyepállomány a beavatkozást. 

  

Gyepszellőztetők munkaeszközei 

 

Az igazán jó gépi gyepszellőztetők legyenek bármilyen márkájúak vagy 

meghajtásúak, gyakran rendelkeznek kétféle munkaeszközzel.  

 

 Az egyik kifejezetten a talajlazítási munkákra lett kitalálva, vagyis egy picit 

belemar a földfelszínbe is, amellett, hogy az elhalt fűszálakat és gyökereket 

eltávolítja. Ideális esetben maximum 1,5 cm mélyre hatol a talajban. Miközben 

dolgozik, hajszálnyi vágásokat ejt a fű gyökérzetén is, ezzel megújulásra és 

sűrűsödésre sarkallva gyepállományunkat. Ezt a munkaeszközt általában késes 

szellőztetőként ismerhetjük.  

 

Javasolt két irányban is végig menni a gyepállományon, egyszer hosszában, egyszer 

pedig keresztben. 

 

TIPP: Ha gyepszellőztető gépünk kétféle munkaeszközzel (rugós és késes) is 

rendelkezik, javasolt a késes szellőztetést és talajlazítást tavasszal elvégezni, a 

rugós szellőztetést pedig ősszel. Ha csak egyféle munkaeszközzel 

rendelkezünk, tavasszal és ősszel is nyugodtan használhatjuk ugyanazt. 
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 A másik munkaeszköz a szellőztetésre alkalmas leginkább, rugós vagy karmos 

szellőztető néven találkozhatunk vele. Ez az eszköz az előbb említettek közül az 

elhalt fűszálakat és gyökereket távolítja csak el.  

 

Szintén javasolt két irányban is végig menni a gyepállományon, egyszer hosszában, 

egyszer pedig keresztben. 

 

 

 Késes szellőztető  Rugós vagy karmos szellőztető 
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Befejező műveletek 

 

Bármelyik eszközzel is dolgozzunk, nagy mennyiségű nyesedék keletkezik, amit 

feltétlenül össze kell szednünk, amennyire alaposan csak tudjuk. Akár nagyobb 

vágásmagasságra állított fűnyíróval is végig mehetünk gereblyézést követően, ezzel 

még inkább megtisztítva a gyepet.  

 

 

 Nyesedék összegyűjtése 

 

Gyepszellőztetést követően elszomorító lehet gyepünk látványa, hiszen jócskán 

megtépáztuk az állományt, de semmi esetre se csüggedjünk, hiszen néhány héten 

belül káprázatos módon be fog sűrűsödni, és újra élvezhetjük a szép gyep látványát. 

 

TIPP: 1 évnél fiatalabb gyepállomány esetében nem szükséges semmilyen 

gyepszellőztetés. Tavaszi vetés esetén legkorábban a következő tavasszal, őszi 

vetés esetén pedig a következő ősszel javasolt csak legelőször. 

 

 

 

 

 



Dénes Kert Öntözés 

 

 
35 

 Tartalomjegyzék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öntözés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni 

téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy 

az életben: maga az élet vagy.” 

//Antoine de Saint-Exupéry 
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A tökéletes pázsit eléréséhez nélkülözhetetlen, hogy a megfelelő mennyiségű víz 

kerüljön kijuttatásra, a megfelelő időpontban. Ez azonban koránt sem olyan 

egyszerű, mint először azt gondolnánk.  

 

Ha valakitől azt halljuk anélkül, hogy egy szempillantást is vetett volna gyepünkre, 

hogy xy perc locsolás bőségesen elegendő, akkor nem feltétlenül kell neki elhinnünk, 

amit mond. Ugyanis lehetetlen különféle számítások és helyszíni felmérés nélkül 

bármilyen pontos javaslatot tenni az öntözés ügyében. 

 

TIPP: Ne vegyük félvállról az öntözés jelentőségét, hiszen, a jelentkező problémák 

nagy hányadát a nem megfelelően kialakított öntözés okozza. Mohásodás, gombás 

megbetegedések, túlöntözés, kiszáradás, mind-mind gyakori gondok. 

 

A megfelelően beállított öntözéshez figyelembe kell venni  

✓ a talaj minőségét, vagyis homokos vagy agyagos talajról beszélünk-e 

✓ a talaj telítettségét, tömöttségét, vagyis laza vagy kötött-e a talaj 

✓ a terület árnyékosságát 

✓ a jelenlegi időjárási viszonyokat, csapadékmennyiségeket 

✓ a jelenlegi évszakot 

✓ a jelenlegi és várható hőmérsékletet 

✓ és még sok egyéb tényezőt. 

 

Láthatjuk tehát, hogy az öntözés kérdésének megválaszolása elég sokrétű feladat. 

Éppen ezért nincs tökéletes válasz a távolból, 100%-os pontossággal csak helyszínen 

adhatunk választ. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nincs egy jó közelítés arra, 

mikor és mennyit öntözzünk! 
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Az öntözés alapjai 

 

Nem csak a házépítésnél van szükség az alapokra, az öntözés helyes 

megválasztásához is nélkülözhetetlen néhány dologgal tisztában lennünk. 

 

✓ Az öntözés mennyiségét leginkább az évszak és a hőmérséklet befolyásolja. 

Nincs szükség a hűvösebb és csapadékosabb időszakban annyi locsolásra, 

mint a nyári forróságban és kánikulában. 

✓ A kötött agyagos, valamint a homokos talaj esetében másként kell 

eljárnunk. Homokos talaj legfőbb jellemzője, hogy a kijuttatott vizet a lehető 

legrövidebb idő alatt felissza, azonnal leszivárog a víz a talaj mélyebb 

rétegeibe. Ezzel szemben az agyagos, kötött talajon a nagyobb mennyiségű víz 

szinte megfolyik, elterül, ezért több kisebb adagban kell a vízmennyiséget 

kijuttatni, hogy ne áztassuk egyszerre fel a talajfelszínt.  

✓ Csak és kizárólag a nyári kánikulában van szükség a mindennapos 

locsolásra. Ha enyhébb időben is naponta locsolunk, a gyep gyökérzetét 

felfelé szoktatjuk a talaj felsőbb rétegeibe, ezzel pedig a később jelentkező 

stresszhatásoknak jóval kevésbé lesz képes ellenállni.  

 

Öntözőrendszer szórófeje 
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✓ Meg kell találni az egyensúlyt. Nem jó az sem, ha csak elvétve locsolgatunk, 

és az sem, ha teljesen feláztatunk mindent. Okvetlenül csak annyi vizet 

juttassunk ki, amennyivel a talaj elboldogul, és két locsolás között hagyunk 

elegendő időt a felszáradásra is. 

✓ Az állandóan nedves környezetet előszeretettel kedvelik a gyomok, így ez 

miatt is érdemes betartani a szabályokat, és csak annyit locsolni, amennyire 

éppen szükség van. 

✓ Tilos a füvet az esti órákban öntözni! A kellően felmelegedett talaj és a hideg 

víz találkozása párolgást idéz elő, ez pedig a gombás megbetegedéseknek 

jócskán kedvez.  

 

Este tilos öntözni 

✓ Az előbbiből következik, hogy a füvet minden esetben hajnali órákban 

javasolt öntözni, egyrészt ilyenkor a legkisebb a párolgásból adódó veszteség, 

másrészt a gyors felszáradás miatt a gombásodás veszélye is minimálisra 

csökkenthető.  

✓ Az árnyékosabb és kevésbé árnyékosabb területekre természetesen nem 

egyforma, más és más vízmennyiség szükséges. Egy árnyékosabb terület 

akár még a nyári forróságban is beérheti fele akkora vízmennyiséggel.  
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TIPP: Csak akkor javasolt a mindennapos öntözés, ha a napi maximum 

hőmérséklet meghaladja a 35°C-ot! Tavasszal és ősszel a mindennapos locsolás 

csak problémákat idézhet elő. Többet között gombásodást és a gyomok 

elszaporodását és a fű gyökérzetét is a talaj felsőbb rétegeibe szoktatjuk ezzel, így 

pedig a stresszhatásokkal szemben lesz kevésbé ellenálló.  

 

TIPP: Soha ne öntözzük a füvet az esti órákban! Ha nincs elég ideje a talajnak a 

felszáradásra, és a fű levelei is nedvesek, harmatosak maradnak az esti lehűlés 

bekövetkeztével, sajnos nagymértékben megnöveljük a gombásodás 

előfordulását. Minden szempontból a legoptimálisabb, ha az öntözés idejét a 

hajnali órákra időzítjük. 

 

Természetesen az előbb említett lista nem teljes. Valóban sok mindenről lehetne még 

írni, de a legfontosabbak megtalálhatóak benne. Nagy valószínűséggel, ha ezeket a 

szabályokat betartjuk és figyelembe vesszük az öntözés során, nagy hibát nem 

véthetünk.  

Mikor és mennyit öntözzünk? 

 

Visszatérnék egy kicsit az előbb említett lista legelső pontjára:  

„Az öntözés mennyiségét leginkább az évszak és a hőmérséklet befolyásolja…” 

 

Ez a pont a legfontosabb mind közül. Ha nem e két tényező figyelembevételével 

állítjuk össze az ajánlott öntözési mennyiségeket, akkor sajnos tévesen járunk el.  

 

Tapasztalatok alapján az alábbi táblázat adatai többnyire mérvadók lehetnek, de ne 

feledjük, minden esetben figyelnünk kell az egyéb szabályokra is, melyeket a saját 

kertünk adottságai határoznak meg. 
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Gyep vízigénye az évszakok és a hőmérséklet függvényében 

Napi maximum 

hőmérséklet 
Vízigény öntözésenként Öntözés gyakorisága 

15 – 20 °C 10 – 12 mm  10 – 12 liter / m2 Heti 2 alkalom 

20 – 25 °C 10 – 12 mm  10 – 12 liter / m2 Heti 3 alkalom 

25 – 30 °C 10 – 12 mm  10 – 12 liter / m2 Heti 4 alkalom 

30 – 35 °C 10 – 12 mm  10 – 12 liter / m2 Heti 5 – 6 alkalom 

35 °C felett 10 – 12 mm  10 – 12 liter / m2 Naponta 

 

Mint látható a táblázat 2. oszlopában, minden öntözés alkalmával egyforma 

mennyiség kijuttatása javasolt, csak az nem mindegy, hogy milyen időjárás esetén 

hetente hány alkalommal kell ezt a mennyiséget kijuttatni. Ezek az értékek 

találhatóak a 3. oszlopban.  

Hogyan határozzuk meg a kijuttatott víz mennyiségét? 

 

A 10 – 12 mm vízigény egy általános közelítés, amely javarészt elegendő minden 

gyeptípusra.  

 

Persze, könnyen beszélek, 10 – 12 mm… De mégis honnan fogjuk tudni, hogy az 

mennyi? Ránézésre elég nehéz megállapítani, de bemutatok egy kifejezetten 

egyszerű, költséghatékony módszert, amivel bárki könnyedén kiszámolhatja, hogy 

éppen mennyi is az a 10 – 12 mm. 

 

A profi időjárás szakértők csapadékmérő edényben mérik a lehullott csapadék 

mennyiségét, mi miért ne tehetnénk otthon ugyanezzel a módszerrel? Nincs más 

teendő, mint beszerezni néhány csapadékmérő edényt, kihelyezni a gyepre locsolás 

előtt, és a locsolás végeztével csak le kell olvasnunk a mérőedényről, hogy mennyi 

víz került az adott területre. Pofon egyszerű igaz?  
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 Csapadékmérő 

 

Ebből az adatból már könnyen kiszámolhatjuk, hogy ha több a kijuttatott 

vízmennyiség, mint 10 – 12 mm, akkor kicsit rövidebb öntözés is elegendő. És 

természetesen ez fordítva is igaz.  

Árulkodó jelek 

 

Most már mindenki pontosan ki tudja számolni, hogy mennyi is az annyi. Mivel a 10 

– 12 mm egy általános szám, ezért minden esetben érdemes leellenőrizni, hogy a mi 

kertünkben ez a szám megállja-e a helyét. Lehet, hogy többre, lehet, hogy kevesebbre 

van szükség egy-egy öntözés alkalmával. 

 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindig az adott időjáráshoz, az adott 

gyeptípushoz, a földrajzi körülményekhez, domborzathoz szükséges igazítani az 

öntözőrendszert. Ehhez pedig az szükséges, hogy minden héten legalább 1-2 

alkalommal ellenőrizzük le, hogy milyen a programozás és milyen a gyep és a talaj 

jelenlegi állapota. Minden esetben egy apró változtatás is sokat jelenthet, ha időben 

megtesszük. Elég csak arra gondolni, ha tudjuk, hogy 1 héten keresztül eső várható, 

akkor az öntözőrendszert inkább programozzuk át, mert egyrészt felesleges esőben 

locsolni, másrészt pedig a túlöntözés sem ideális.  
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TIPP: Legyen szó kútvízről, vagy csapvízről, tartsuk szem előtt, hogy a víz érték, a 

földi élet alapja. Éppen ezért próbáljunk meg mindig csak annyit öntözni, 

amennyire feltétlenül szükség van. Ne pazaroljunk, ha tehetjük. 

 

Bemutatok néhány árulkodó jelet, amiből sajnos következik, hogy valamit nem jól 

állítottunk be, és mindenképpen változtatás szükséges.  

✓ Ha öntözés után tocsog a gyep, akkor vagy túl sok víz került kijuttatásra, vagy 

túl gyakran kapcsol be az öntözőrendszer, mert nincs elég ideje felszáradnia a 

talajnak. Ilyenkor érdemes gyakrabban ellenőrizni öntözés előtt is a talajt, és 

ha úgy ítéljük meg, hogy még elég nedves, inkább kapcsoljuk ki az 

öntözőrendszert és programozzuk át másik napra.  

✓ Ha öntözés után úgy látjuk, hogy száraz a talaj, mintha nem is öntöztünk 

volna, akkor érdemes újra átgondolni az öntözés mennyiségét, hiszen 

előfordulhat, hogy egyszerre túl keveset öntözünk. 

✓ Ha öntözés napján estére sem szárad fel teljesen a talaj legfelső rétege, és a 

fűszálak is nedvesek még, biztosak lehetünk benne, hogy valamit át kell 

állítanunk az öntözésnél. Ilyenkor vagy túl nagy mennyiséget öntözünk 

egyszerre, vagy túl gyakori az öntözés ahhoz képest, hogy milyen időjárás 

uralkodik. Előfordulhat az is, hogy túl későn kapcsol be az öntözőrendszer, és 

nincs elég ideje a víznek felszívódni a talajban.  

✓ Ha észrevesszük, hogy némely területen felszáradt estére a talaj, néhol 

azonban még vizes, akkor nagy valószínűséggel át kell állítanunk a zónák 

locsolási mennyiségét, hiszen ahol felszárad, ott optimális a mennyiség, ahol 

azonban vizes marad, ott vélhetően túl nagy a kilocsolt vízmennyiség.  
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  Gyakori probléma a mohásodás 

 

Sorolhatnánk napestig a problémákat, de sajnos nincs túl sok értelme, ugyanis ahány 

kert annyi adottság és annyi féle programozás az ideális, mint már annyiszor leírtam. 

 

Próbálkozni, gyakorolni, tapasztalni, hisz gyakorlat teszi a mestert.  

Kézi öntözés 

 

Szándékosan nem említettem egy szót sem eddig a kézi öntözésről, mindig csak 

öntözőrendszerről beszéltem és példálóztam. Nem véletlenül persze. Néhány sorral 

feljebb, ahol részleteztem, hogy mekkora vízmennyiségre is van szüksége egy 

gyepnek, például egy hosszú nyári forróság idején, már bizonyára mindenki maga 

elé képzelte azt a hatalmas vízmennyiséget.  

 

Bizony, egy 200 m2-es gyepfelület esetében, egy 2 hétig tartó 35°C feletti kánikula esetén akár 

naponta 2,5 m3 vizet, 2 hét alatt pedig több mint 33 m3 vizet kell elöntöznünk. Nem kis 

mennyiség lássuk be. És ez még csak 2 hét az egész évből.  

 

Nincs mit tenni, be kell látni, hogy ez kézi erővel szinte lehetetlen. Így egy igazán 

szép gyep, csak és kizárólag öntözőrendszer segítségével valósítható meg. 
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Tápanyag utánpótlás – gyeptrágyák 
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Az eddigiekben szó volt a fűnyírás, a gyepszellőztetés és az öntözés fontosságáról. 

Most pedig következzen a tápanyagutánpótlás.  

A víz és a tápanyag az ember számára is létfontosságú, és nincs ez másként a fű 

esetében sem.  

 

Számos márka, számos kiszerelés, számos hatóanyag tartalom. Egyáltalán nem 

könnyű eligazodni, hogy mikor és melyik gyeptrágyára van szükségünk. A 

következőkben megpróbálom a lehető legegyszerűbb módon ecsetelni, hogy 

mindenki számára egy megfelelő támponttal szolgálhassak a gyeptrágyák 

kiválasztásában.  

Nem célom, hogy egy-egy gyártó vagy márka termékeinek megvásárlására 

ösztönözzek bárkit is, csupán csak szeretném bebizonyítani, hogy a folytonos 

kísérletezgetés a különféle gyeptrágyákkal, nem a legcélravezetőbb.  

Mire van szüksége a gyepnek? 

 

Az ember számára is léteznek ajánlások, hogy mely vitaminok, ásványi anyagok, 

nyomelemek és egyéb anyagok azok, melyek az élet fenntartásához 

elengedhetetlenek. Szintén felsorolható néhány olyan elem, amely a gyep számára 

szükséges a kiegyensúlyozottság eléréséhez.  

 

✓ N – Nitrogén 

✓ P – Foszfor 

✓ K – Kálium 

✓ MgO – Magnézium-oxid 

✓ Fe – Vas 

✓ És még sok egyéb elem 
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Csak néhány elem került felsorolásra, de ezen felül még számos mikro- és 

makroelemet tartalmazhatnak a különféle gyeptrágyák.  

 

Semmi értelmét nem látom annak, hogy elkezdjem felsorolni a különféle elemek 

gyepre gyakorolt hatását, és arra bíztatni mindenkit, hogy ezeket folyamatosan 

figyelembe vegye, és ezzel töltse drága idejét.  

A legfontosabb gyeptrágya alkotóelemekkel azért jobb, ha mindenki tisztában van, 

ezeket azért felsoroltam, és rövid jellemzést is írtam mellé, de semmi több. Nincs 

értelme. A felesleges dolgok helyett inkább az alábbiakat javaslom:  

Vegyük figyelembe a gyártók tanácsait, hallgassunk a sok éves tapasztalatukra. Az 

igazán nagy és neves gyártóknak (pl. Scotts (Everris), DCM stb.) úgy gondolom nem 

érdeke, hogy becsapjon minket és az adott helyzetre nem megfelelő gyeptrágyát 

ajánljon.  

 

N – Nitrogén 

A fű növekedéséért és megerősödéséért felelős elem. Tavasszal és nyáron szükséges 

a gyep számára leginkább. 

P – Foszfor 

A fű gyökérképződéséért felelős elem. Ősszel szükséges a gyep számára leginkább. 

K – Kálium 

A fű ellenállóságát növeli a nyári hőséggel és a téli fagyokkal szemben. Nyáron és 

ősszel szükséges a gyep számára leginkább. 

MgO – Magnézium-oxid 

A fűszálak gyönyörű szép zöld színében játszik nagy szerepet. 

Fe – Vas 

A mohásodás kezelésében, megakadályozásában segít. 

A magnézium és vas nélkülözhetetlen a megfelelő fotoszintézishez. 
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Mikor milyen gyeptrágyát ajánlatos használni? 

 

✓ Tavaszi indító gyeptrágya 

Tavaszra Nitrogén túlsúlyos gyeptrágya szükséges a megfelelő fejlődéshez.  

Pl. Scotts (Everris) All Round  

NPK 24:5:8 +2 MgO 

 

✓ Nyári kondicionáló gyeptrágya 

Nyárra Kálium túlsúlyos gyeptrágya használata javasolt, amelyhez valamivel 

kisebb nitrogén tartalom is párosul. 

Pl. Scotts (Everris) Stress Control 

NPK 16:5: 22 +MgO 

 

✓ Őszi felkészítő gyeptrágya 

Őszre Kálium túlsúlyos gyeptrágya szükséges, de a Nitrogén tartalom jóval 

alacsonyabb legyen, mint pl. a nyári kondicionáló gyeptrágya esetében. 

Pl. DCM Grass-Care  

NPK 6:3:20 + 3 MgO +  Fe  

 

✓ Füvesítéshez tavasszal 

Új füvesítéshez tavasszal Nitrogén és Foszfor túlsúlyos gyeptrágya szükséges. 

Pl. Scotts (Everris) New Grass 

NPK 20:20:8 

 

✓ Füvesítéshez ősszel 

Új füvesítéshez ősszel Foszfor túlsúlyos gyeptrágya szükséges, minimális 

Nitrogén tartalom mellett. 

Pl. DCM Vivifos  

NPK 4:30: 0 tartalommal 

 

✓ Gyomirtós gyeptrágya 
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Gyomirtós gyeptrágya használata esetén figyeljünk a gyomírtó 

hatóanyagokon kívül az NPK tartalomra is, és az említett ajánlásoknak 

megfelelően alkalmazzuk a gyeptrágyát, évszaknak megfelelően. Az ilyen 

fajta gyeptrágyákat általában tavasztól őszig érdemes használni a legjobb 

eredmény elérése érdekében.  

Pl. Scotts (Everris) Weed Control 

NPK 22: 5: 5 + 2.4 D + dicamba 

 

✓ Mohairtós gyeptrágya 

Mohairtós gyeptrágya használata egyáltalán nem tilos, de helyette inkább 

javasolnám a mohásodás okát kezelni, például megfelelő öntözés beállításával.  
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Az ősi ellenségek ellenszere 
 

 

 

 

 

 

„A gaz olyan virág, amit nem szeretnek.” 

// Ella Wheeler Wilcox 
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A gyönyörű smaragdzöld gyep legősibb ellensége a gyom. Sok fajtája létezik, de 

mindben közös, hogy a legkevésbé sem látjuk szívesen őket féltett gyepünk közepén.  

 

A nem kívánatos gyomok nagy többsége a tavaszi felmelegedéstől kezdődően 

fejlődik, így, ha megfelelő eredményességgel szeretnénk ellenük harcolni, már 

ilyenkor érdemes. Természetesen sosem késő, de az idő előrehaladtával a gyomok is 

erősödnek, fejlődnek, így a kívánt hatás eléréséhez még nagyobb befektetett munka 

szükséges.  

 

Megkülönböztetünk egyszikű és kétszikű gyomokat. Leggyakrabban előforduló 

fajtáik: 

✓ Gyermekláncfű 

✓ Tyúkhúr 

✓ Madársóska 

✓ Muhar 

✓ Kakaslábfű 

✓ Egynyári perje 

✓ Tarackbúza  

✓ stb. 

Kétszikű gyomok 

 

Jóval könnyebb dolgunk van a kétszikű gyomokkal.  

 

Egyszikű és kétszikű növények jellemzői 
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Kisebb fertőzöttségű területek esetében akár a kézi gyommentesítés is szóba jöhet. 

Ilyenkor egyszerűen csak gyökerestül ki kell szedni a frissen nőtt gyomokat. Ha a 

könnyebb út híve vagy, gazdaboltokban, kertészeti áruházakban kapható szelektív 

gyomirtó szerrel kipusztíthatod őket, mindezt úgy, hogy a fű nem sérül meg. Ha 

ilyen szert használsz, mindig a használati utasítás szerint járj el. 

 

Léteznek gyomíró hatóanyaggal ellátott gyeptrágyák, ezekkel is szép eredményeket 

lehet elérni, ha megfelelően használjuk. Bővebben itt olvashatsz róla! 

 

TIPP: Néhány jótanács, ha a vegyszeres védekezést választjuk. Érdemes tavasszal, 

a gyomok fejlődésének kezdetén felvenni a harcot velük. Fűnyírást követően 2-3 

nappal permetezzünk, a hajnali vagy az esti órákban, feltétlenül szélcsendes 

időben az eredmény maximalizálása érdekében. Érdemes megvárni egy 

csapadékmentes 3-4 napot, hogy az eső miatt ne legyen kevésbé hatásos a kezelés. 

 

 

 

 

 



Dénes Kert                                                            Az ősi ellenségek ellenszere 

 

 
52 

 Tartalomjegyzék 

Egyszikű gyomok 

 

Sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet, ha egyszikű gyomokkal van dolgunk, mivel a fű 

is egyszikű.  

Kisebb fertőzöttség esetén szintén járható út lehet a kézi erővel történő 

gyommentesítés. Extraként tudom javasolni, hogy totális gyomírtó és egy kisebb 

mosogatószivacs használatával a nem kívánatos gyomnövény leveleit beecseteljük, 

és ezzel tökéletes eredményt érhetünk el.  

 

Nagyobb fertőzöttség esetén nagy munkával és hosszú idővel kell számolnunk, mire 

kielégítő eredményt érhetünk el. Léteznek ugyan szuperszelektív gyomírtók, 

melyek például a muhar ellen hatásosak, de a legtöbb esetben csak a totális 

gyomírtó használata jelent megoldást, ezzel azonban a fű is kárba vész. Ilyenkor 

nincs mit tenni, a kipusztult foltokat újra kell füvesíteni.  

 

 

TIPP: Kerted talajának, élővilágának védelme érdekében igyekezz minél kevesebb 

vegyszert használni! 
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Eddig nagyrészt vegyszerek használatáról volt szó. Itt is mint néhány fejezetben már 

említettem, fontosnak tartom, hogy az egészségtelen, káros anyagokat, vegyszereket 

minél inkább mellőzzük kertünkből. Éppen ezért a gyomok megszűntetésére egy 

környezetbarátabb módszert javasolnék.  

 

Már sokszor szóba került, hogy a gombás betegségek, a kiszáradás, és minden nem 

kívánatos jelenség a gyepállomány gyengesége vagy rossz karbantartása miatt 

következik be. Nincs ez másként a gyomokkal sem.  

 

TIPP: Rendszerint akkor jelennek meg a gyomok, ha nem megfelelő bánásmódban 

részesítjük gyepünket. Ha nem elég sűrű, nincs megfelelő magasságra vágva, nem 

megfelelő az öntözés, nem mélyre hatoló gyökerekkel rendelkezik 

gyepállományunk, biztosak lehetünk benne, hogy előbb utóbb gyomokkal kell 

harcot vívnunk. 

 

Ebből már sokan kitalálhatták, hogy a vegyszerek helyett, amit ajánlok, hogy 

törekedjünk a  

✓ minél egészségesebb 

✓ erősebb 

✓ megfelelő magasságon tartott 

✓ rendszeresen szellőztetett 

✓ jól öntözött 

✓ helyesen gyeptrágyázott gyepállomány elérésére.  
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Gyep betegségek megelőzése, kezelése 
 

 

 

 

 

 

 

„A vakond éppen olyan tisztességes állat, mint a kőszáli sas. Csak éppen 

a föld alatt vájkál, és teljesen vak. A sas pedig a magasban repül, és olyan 

szeme van, mint a sasnak.” 

// Salamon Pál 
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A gyep legáltalánosabb betegségei közé tartoznak az állati kártevők és a gombák 

okozta betegségek.  

 

Mindkét csoport tagjainak pusztítása ellen tudunk védekezni, megelőző 

intézkedéseket hozni. Ez még a jobbik eset, hiszen jobb félni, mint megijedni. Ha már 

a pusztítás megkezdődött, akkor nincs mit tenni, be kell vetni a nehéz tüzérséget.  

 

Gombás betegségek 

 

A gombás betegségek megelőzésére számos lépést tudunk tenni, és egy kis 

odafigyeléssel nagyrészt meg tudjuk előzni megjelenésüket. 

 

Amikre feltétlenül oda kell figyelni: 

✓ Az öntözés mennyiségére, valamint idetartozik az esős időjárás okozta nagy 

csapadékmennyiség is, ami ellen sajnos nem tudunk tenni.  

✓ A tápanyag szegény talaj révén a fű legyengülhet, ellenálló képessége 

csökken, és általában ilyenkor van esélye a gombás betegségeknek a 

szaporodásra. Mint az emberi szervezet esetében, ha a fű legyengül, betegség 

tudnak urrá lenni rajta.  

✓ Ezek mellett a nem megfelelő ápolási munkálatok is legyengíthetik a gyepet, 

pl. a nem megfelelő fűmagasság tartása, vagy a rossz mulcsozás melyet itt 

taglaltam részletesen.   

 

Ha mindenre odafigyeltünk, még akkor is előfordulhat, hogy kialakul a gombás 

betegség. Ilyenkor nincs mit tenni, mint megállítani a fertőzés tovább terjedését, 

valamilyen vegyszer segítségével.  

 

 

Sajnos sokszor előfordul, hogy töménytelen mennyiségben, össze-vissza és 

ellenőrizetlenül használják ezeket a vegyszereket, és egyébként is ártalmas lehet 
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hosszú távon az emberi szervezetre, így jó szívvel nem tudom ajánlani a 

vegyszerek használatát.  

 

 

 

TIPP: Fektessünk inkább nagyobb hangsúlyt a megelőzésre. Csak végső esetben 

használjunk vegyszereket! 

 

Állati kártevők 

 

Az állati kártevők közül sokan a fű gyökérzetével, leveleivel, hajtásaival 

táplálkoznak, ezért könnyedén kipusztulhat foltokban a gyep.  

Akkor van a legkönnyebb dolgunk, ha még a gyep tervezési fázisában vagyunk. A 

talajmunkálatok során ugyanis nagyobb mozgásterünk akad a kártevők 

eltávolítására, és későbbi távol tartására. 

 

Elsőként a talajfertőtlenítővel való kezelést említeném meg, ami az előkészületi 

munkák fontos eleme. Ez az alábbi kártevők ellen hatásos: 

- pajorok 

- lótücsök 

- drótférgek 

- lószúnyog lárvák 

- hangyák 
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A vakondot is a kártevők közé sorolhatjuk, ám ő nem tényleges kártevő. Ő inkább a 

kártevőkkel táplálkozik. Mivel a föld alatt tevékenykedik, és néha szüksége van a 

felszínre jönni, ezért keletkeznek a vakondtúrások, amik a legnagyobb bosszúságot 

okozzák.  

Egyrészt kiválóan működhet a talajfertőtlenítés, hiszen, ha nincs vagy nem elegendő 

a tápláléka a területen, nagy valószínűséggel nem is lesz érdekében ott maradni, így 

tovább áll mindenféle túrás nélkül.  

 

De természetesen ilyenkor is előfordulhat néhány kósza vakondtúrás. Ez ellen 

nagyszerű módszer a vakondháló leterítése. Költséges és munkaigényes ugyan, de 

beválik. Műanyagból készül és a későbbi átalakítások és földmunkák során 

bosszúságot is okozhat, így én személy szerint nem szívesen ajánlom senkinek.  

 

Leginkább azért sem, mert léteznek BIO módszerek is, melyek nem károsítják 

későbbiekben a környezetet, nem okoznak évek múltán bosszúságot, és teljes 

mértékben jót tesznek még a gyepnek is.  
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Talán a leghatásosabb mind közül a ricinus olajat tartalmazó gyeptrágyák. Ilyen 

pl. A Horto Bio szerves trágya. Egyszerű gyeptrágya, melyet csak szét kell szórni a 

kezelendő területen, alaposan beöntözni és a fertőzöttség mértékétől függően akár 

azonnal kifejti hatását, elűzi az állati kártevőket, és hónapokon keresztül távol is 

tartja őket.  

 

Az állati kártevők írtására kifejlesztett vegyszerek is léteznek, de mint a gombaölő 

vegyszerek és a vakondháló esetében, ezeket sem ajánlanám jó szívvel senkinek. 

Csak végső esetben használjunk vegyszereket! 
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Felülvetés 
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Felülvetésnek nevezzük a felkopaszodott vagy elromlott füves részek újra vetését.  

Leginkább akkor van szükség a felülvetés elvégzésére, ha 

✓ kikopott a gyep az árnyék miatt, kiszáradás miatt, taposás miatt vagy egyéb 

más okból kifolyólag 

✓ állati kártevők okozta ritkulás, elszáradás következik be 

✓ a gyommentesítés miatt a fű is kipusztult. 

Kisebb foltok felülvetése 

 

Ilyen esetben nem csak a felülvetendő rész nagysága miatt vagyunk szerencsések, de 

sokkal egyszerűbb és gyorsabb műveleteket kell csak elvégeznünk.  

 

Elsőként a foltok talaját vesszük kezelésbe, elegendő egy egyszerű gereblye is, amivel 

kicsit meglazítjuk a föld felsőbb rétegét. Ha túlságosan kemény, kapával is 

megpiszkálhatjuk, és kicsit mélyebbre is mehetünk, de vigyázzunk a körülötte lévő 

fű gyökerére, hogy ne sértsük meg.  

 

Ezután összekeverünk egy adat nedves virágföldet, a gyártói előírásnak 

megfelelően az adott foltok nagyságához mérten fűmagot, és felülvetéshez vagy 

füvesítéshez ajánlott gyeptrágyát. Ezt a keveréket jól összedolgozzuk, és egy nedves, 

tapadós állagot kell elérnünk. Ha szükséges nyugodtan keverhetünk hozzá vizet is.  
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Végül pedig a nedves masszát a foltokra szépen egyenletesen oszlassuk el, enyhén 

tömörítsük össze. Már készen is vagyunk.  

 

Figyeljünk oda, hogy a frissen felülvetett részeken ne nyírjunk füvet, amíg nem 

sikerült elérnünk a 9-10 cm-es magasságot. Ekkor is az alábbi fejezetben leírtak 

szerint cselekedjünk.  

 

TIPP: Ha a teljes füves területhez viszonyítva nagy területen lenne szükséges 

foltokban felülvetni, érdemes elgondolkodni egyes nagyobb részek (pl. egy nagy 

téglalap) de méginkább a teljes terület újrafüvesítésén is. Így elkerülhetővé válik, 

hogy a felülvetett részek látványosan különbözzenek a régiektől, ezzel esztétikai 

gondokat okozva. 

 

Nagyobb területek felülvetése 

 

Ebben az esetben az előzőhöz képest jóval hosszadalmasabb és bonyolultabb 

munkafolyamatokkal kell számolnunk, de mindenképpen megéri, ha a 

végeredményre gondolunk.  

 

1. lépés: Fűnyírás, mégpedig jó alacsonyra, kb. 3 cm-re.  

2. lépés: Gyepszellőztetés, ezzel tisztítjuk a területet, és lazítjuk fel a földet. 

3. lépés: A gyártói előírásoknak megfelelő mennyiségű gyeptrágya kiszórása, pl. 

Scotts (Everris) - New Grass 

4. lépés: Fűmag kiszórása. Teljesen kopasz foltokra a javasolt mennyiség, ritkult 

foltok esetében pedig féladaggal dolgozunk.  

5. lépés: Tőzeg vagy talajjavító szerves anyag pl. DCM Vivimus kiszórása a 

területre. Ezzel a csupasz fűmagokat takarjuk, így nagyobb eséllyel és arányban 

várhatjuk a kikelést, hiszen az említett két anyag kiváló nedvességmegtartó 

hatással rendelkezik. Kevesebb öntözésre van szükség, ha ezt a lépést is 

elvégezzük, de ez nem váltható ki teljes egészében.  
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6. lépés: Folyamatos öntözés, hogy a fűmagok számára kedvező feltételeket 

teremtsünk. Ha az 5. lépést elvégeztük, elegendő lehet akár 1-2 öntözés is 

naponta, de ha nem, 4-5 öntözésre is szükség lehet.  

7. lépés: A felülvetést követő első fűnyírást akkor javaslom, amikor a legelső 

fűszálak elérik a 9-10 cm-t. Ennél korábban nem, hiszen a frissen vetett 

fűmagoknak időt kell hagyni a kikelésre és a megerősödésre. Ebben az esetben 

szintén a többlépcsős módszert javaslom, természetesen az 1/3-os szabály 

betartásával. A módszerről bővebben itt olvashatsz! 

 

Semmi esetre se keseredjünk el, ha úgy látjuk, néhány hét elteltével, hogy rosszabb a 

helyzet, mint előtte. Ez csak ideiglenes állapot, az idő előrehaladtával az új vetés 

szépen belesimul majd a régi állományba. 

 

TIPP: Ha nem azonos fűmag keverékkel végezzük a felülvetést, érdemes az egész 

területen elvégezni a műveletet, hogy ne legyenek teljesen más fűből álló foltok és 

területek. 
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Gyepápolási naptár 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Az idő sehol nem áll meg örökre. (...) A múló évszakok egy hosszú-

hosszú folyó örökké ismétlődő vízfodrai. De a nap alatt végül is minden 

elkopik.” 

//John Ronald Reuel Tolkien 
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Tavaszi munkák 

 

✓ Karbantartási munkák elvégzése melyek esetleg kimaradtak ősz végén 

✓ Fűnyíró vágásmagasság beállításának ellenőrzése 

✓ Gyepszellőztetés az első fűnyírást követően ajánlott elvégezni 

✓ Tápanyag utánpótlás elvégzése  

✓ Állati kártevők elleni védekezés megkezdése 

✓ Felülvetés elvégzése, ha szükséges 

✓ Gyommentesítés megkezdése, és a gyártói előírásoknak megfelelően újbóli 

alkalmazás a tavasz folyamán 

✓ Öntözőrendszer feltöltése, próbalocsolás elvégzése 

✓ Öntözőrendszer beállítása, folyamatos figyelése 

✓ Lehullott gyümölcsök folyamatos felszedése 
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Nyári munkák 

 

✓ Fűnyíró nyári vágásmagasságának beállítása 

✓ Öntözőrendszer átprogramozása nyár szerint 

✓ Tápanyag utánpótlás elvégzése 

✓ Állati kártevők elleni védekezés folytatása 

✓ Utolsó lehetőség kihasználása a gyommentesítésre. 

✓ Lehullott gyümölcsök folyamatos felszedése 
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Őszi munkák 

 

✓ Fűnyíró őszi vágásmagasságának beállítása 

✓ Őszi gyepszellőztetés elvégzése szeptember eleje közepe fele 

✓ Felülvetés elvégzése, ha szükséges 

✓ Öntözőrendszer átprogramozása ősz szerint 

✓ Tápanyag utánpótlás elvégzése 

✓ Állati kártevők elleni védekezés folytatása 

✓ Lehullott gyümölcsök és falevelek folyamatos felszedése 
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Téli munkák 

 

✓ Fűnyíró téliesítése, szükséges karbantartások elvégzése 

✓ Öntözőrendszer víztelenítése 
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